
Motocrossprestanda,
endurouthållighet.
WR250F skakar om endurovärlden och förändrar ditt sätt

att se på 250cc-/4-taktsklassen. Det är en av de mest

konkurrenskraftiga motorcyklarna i sin klass, tack vare

den allra senaste motocrosstekniken och en rad

endurospeci ka funktioner.

Yamahas utvecklingsteam har lyckats skapa en av de

lättaste, snabbaste och starkaste enduro-motorcyklarna

i 250cc-kategorin. Med tu het, hög hastighet och

smidigheten hos YZ250F i kombination med en för nad

högpresterande motor och ett  njusterat lätt

aluminiumchassi be nner den sig i en annan liga.

Det breda linjära vridmomentet och den extremt smidiga

manövreringen gör den till den perfekta motorcykeln för

både seriösa tävlingsförare och motionsåkare. Med den

intelligenta digitala tekniken kan du  njustera motorn

med hjälp av din smartphone. Och med sin

motocrossprestanda och endurospeci ka detaljer är

den senaste generationens WR250F det ultimata

enduroalternativet.

Högpresterande 250cc-motor

Aluminiumram för smidigare

köregenskaper

Motorjustering via smartphone med

Yamahas Power Tuner-app

Toppklassad fjädring

Lätt och hållbar koppling

6-växlad wide ratio-transmission

Viktcentraliserad startmotor

Motormappningsknapp med 2 lägen

Stor bränsletank på 7,9 liter

Hållbar hasplåt

Icon Blue och ny gra k

Låg, plan och smal sadel
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Motocrossprestanda, endurouthållighet.
Den senaste generationens WR250F ger dig motocross-prestanda med enduro-mångsidighet. Dess

högpresterande motor är utvecklad direkt från Yamahas extremt konkurrenskraftiga YZ250F-motor

och har enduro-speci ka inställningar för att ge dig enastående vridmoment från låg till medelhög

nivå, med ett kraftfullt övre register.

När det gäller köregenskaper spelar den smidiga WR250F i en egen division. Den nya lätta

aluminiumramen har en enduro-speci k balans för sylvassa köregenskaper och trygg stabilitet - och

den industriledande fjädringen säkerställer enastående prestanda i alla hastigheter.

Och för supersnabba starter  nns det ett kompakt elstart-system - medan den tu a

endurokopplingen och 6-växlade lådan kan ta sig an den mest krävande terräng. Och med trådlås

anslutning på maskinen kan den intelligenta WR250F enkelt  njusteras med hjälp av Power Tuner-

appen på din smartphone.
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Högpresterande motor

WR250F drivs av den senaste

generationens motor som har utvecklats

från racingvinnaren YZ250F. Den här

högpresterande motorn levererar ett

starkt vridmoment vid alla varval och

erbjuder en kolv med hög kompression,

enduro-speci k motorinställning - samt

en bränsleinjektor med 12 hål och

framåtvänt luftintag.

Aluminiumram för smidigare
köregenskaper

Med sin endurospeci ka balans ger den

nya aluminiumramen bättre

köregenskaper i en rad olika

körförhållanden. Den här starka och lätta

aluminiumramen ger dig enastående

smidighet med säker stabilitet och är

utrustad med speciella motorfästen.

Smarttelefonjustering av motorn

Med Yamahas smarttelefonapp Power Tuner

kan du  njustera WR250F via uppkopplingen

på cykeln. Det lättanvända systemet gör att

du kan skapa dina egna inställningar för

bränsleinsprutning och tändinställningar

som passar olika ban-och väderförhållanden.

Du kan visa och dela racingloggar,

motordiagnostik, övervakning i realtid och

säkerhetskopieringsfunktioner för data.

Toppklassad fjädring

Den YZ250F-baserade framga eln

levererar enastående hastighetskänslig

prestanda och är utrustad med innerrör

med stor diameter och särskilda enduro-

inställningar. Stötdämparen bak, med en

lättare fjäder och gasbehållare med hög

kapacitet, bidrar till WR250F:s låga vikt

och befäster dess rykte som en av enduro-

cyklarna med allra bäst köregenskaper.

Lätt och hållbar koppling

Enduro-körning måste vara en av de mest

krävande utmaningarna för alla

växellådor, men med WR250F:s ytterst

hållbara koppling är du redo att ta dig an

den mest extrema terrängen. Den tåliga

och lätta kopplingen är försedd med

speciella rä ade friktionsplattor och ger

konsekventa prestanda hela dagen.

6-växlad wide ratio-transmission

Den senaste generationens motor är

utrustad med en speciellt utvecklad 6-

växlad låda, som gör WR250F till en av de

mest kompetenta och mångsidiga

enduromotorcyklarna. Den här lättväxlade

växellådan gör att du kan uppnå optimala

prestanda, från långsamma tekniska banor

till snabb körning.
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Motor

Motortyp Encylindrig, Vätskekylning, 4-takts, 4 ventiler, DOHC
Slagvolym 250cc
Borrning och slag 77.0 mm x 53.6 mm
Kompression 13.8 : 1
Smörjningssystem Våtsump
Kopplingstyp Våt, Flerskivig
Tändsystem TCI
Startsystem Elektrisk
Växellåda Konstant ingrepp, 6-växlad
Drivlina Kedja
Förgasare Bränsleinsprutning

Chassi

Ram Semidubbel vaggram
Castervinkel 27º10
Försprång 116 mm
Fjädringssystem fram KYB® sprint-type fork
Fjädringssystem bak Svingarm, länkupphängning
Fjädringsväg fram 310 mm
Fjädringsväg bak 317 mm
Frambroms Single Disc, Ø270 mm
Bakbroms Single Disc, Ø245 mm
Framdäck 90/90-21 54M
Bakdäck 130/90-18 69M

Dimensioner

Totallängd 2,175 mm
Totalbredd 825 mm
Totalhöjd 1,270 mm
Sitthöjd 955 mm
Hjulbas 1,480 mm
Min. markfrigång 320 mm
Vikt (fulltankad) 115 kg
Bränsletanksvolym 7.9 litres
Oljetanksvolym 0.95 litres
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2021 års WR450F och WR250F kommer endast att  nnas tillgängliga med tävlingsspeci kationer för

tävlingsbruk på slutna banor, och vid speci ka evenemang där deltagande med icke-registrerade fordon

tillåts. Bär alltid hjälm, skyddsglasögon och skyddskläder. Yamaha uppmuntrar dig att köra säkert och att

visa hänsyn till dina medtra kanter och till miljön. Visade bilder kan visa en professionell förare som kör

under kontrollerade former eller på en avlyst bana. Motorcykeln som avbildas kan vara utrustad med

originaltillbehör från Yamaha och/eller icke-Yamaha-tillbehör som endast är tillåtna att användas på

slutna banor. All information ges som allmän vägledning. Speci kationerna för och utseendet på Yamaha-

produkter, Yamaha-tillbehör och/eller icke-Yamaha-tillbehör kan ändras utan föregående meddelande.

Icke-Yamaha-tillbehör är fullt ut utvecklade och tillverkade av respektive tredje part. Yamaha garanterar

inte tillgängligheten av de visade produkterna och tillbehören på lokala marknader. Produkt- och

tillbehörssortimentet kan vara begränsat i vissa länder. Yamaha har rätt att upphöra med produkter och

tillbehör utan föregående meddelande. Om tillämpligt kan priser på Yamaha-produkter och tillbehör

variera beroende på lokala krav och förhållanden. Inga rättigheter kan fås grundat på denna information.

För mer information om detaljer och tillgänglighet, kontakta din lokala Yamahaåterförsäljare.

Bär alltid hjälm, skyddsglasögon och skyddskläder. Yamaha uppmuntrar dig att köra säkert och att visa

hänsyn till dina medtra kanter och till miljön. Bilder i den här broschyren visar professionella förare som

kör under kontrollerade former. Speci kationer och utseende för de Yamaha-produkter som visas här

kan komma att ändras utan föregående meddelande och de kan variera till följd av ändrade behov och

förhållanden. För mer information, kontakta din Yamaha-återförsäljare.
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